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8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

M E G H Í V Ó 

 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

2020. június 22-én (hétfőn) 
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Az ülés helye:  Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 

 8130 Enying, Bocskai u. 1. 

 

N a p i r e n d :  

 

 

Nyílt ülés: 

1. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2019. évi) 

elnevezésű pályázati felhívás keretein belül 1. számú változásbejelentés jóváhagyásáról 

2. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 

pályázati felhívásról 

3. 2020. évi járási startmunka „szociális jellegű” mintaprogram hatósági szerződésének 

módosítása 

Előadó: Viplak Tibor polgármester, Buza Krisztina alpolgármester 

 

 

  

 

Enying, 2019. június 19. 

Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor s. k. 

polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

 

Tárgy: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2019. évi) 

elnevezésű pályázati felhívás keretein belül 1. számú változásbejelentés jóváhagyásáról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Előzmények 

Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 173/2019.(V.29.) képviselő-testületi 

határozat alapján pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázati felhívás keretein belül az enyingi 1040/1 hrsz.-ú, természetben 

Enying, Kenderföld utca felújítására vonatkozóan. A 2019.10.04. napján kelt támogatói okirat szerint 

az Önkormányzat bruttó 14.475.231,-forint támogatásban részesült a beruházás megvalósításához, 

melyhez az Önkormányzat bruttó 2.554.453,- forint önerőt vállalt. A támogatási összeg 

felhasználásának a határideje 2020. december 31. 

2020.05.27. napján megtartott informális egyeztetésen elhangzottak alapján Enying Város 

Polgármestere megbízta az Enyingi Polgármesteri Hivatalt az I. számú változásbejelentés-tervezet 

összeállításával az enyingi 1020 hrsz.-ú, természetben Enying, Szabadi utca és az enyingi 933 hrsz.-ú, 

természetben Enying, Móricz Zs. utca felújítására vonatkozóan. 

 

2. Tárgy 

 

Az Önkormányzat indikatív árajánlatot kért be Enying, Szabadi utca és Enying, Móricz Zs. utca 

felújítására vonatkozóan: 

Költségek Nettó, Ft. Áfa, Ft. Bruttó, Ft. Megjegyzés 

Kivitelezés       
Indikatív árajánlat 

alapján 

  8 164 196 2 204 333 10 368 529 Szabadi utca 



2 

 

  10 655 995 2 877 119 13 533 114 Móricz Zs. utca 

összesen 18 820 191 5 081 452 23 901 643   

 

A tárgyi pályázat tekintetében az útfelújításra vonatkozó indikatív árajánlat alapján nem lenne 

szükséges közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztani a kivitelezőt, de figyelembe kell venni a 

műszaki-gazdasági-funkcionális szempontok alapján a Kbt. szerinti egybeszámítást, vagyis a 

kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása keretein belül történhet meg. Így a beruházás 

költsége a közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a műszaki ellenőri szolgáltatás díjával 

megemelkedik: 

Költségek Nettó, Ft. Áfa, Ft. Bruttó, Ft. 

Egyéb       

Közbeszerzési szakember 300 000 81 000 381 000 

Közbeszerzési eljárás díja     40 000 

Műszaki ellenőr 290 000 0 290 000 

összesen 590 000 81 000 711 000 

 

A fentiek alapján a beruházás teljes összköltsége bruttó 24.612.643,-forint. A pályázatban 

elszámolandó teljes költség bruttó 23.901.643,-forint. A pályázat keretein belül nem 

elszámolandó saját forrás bruttó 711-000,-forint.  

Költségnemek Nettó, Ft. Áfa, Ft. Bruttó, Ft. Megjegyzés 

Beruházás teljes 

összköltsége 
  17 368 654 4 689 536 24 612 643     

  
Pályázatban 

elszámolandó  
Beruházás teljes költsége 18 820 191 5 081 452 23 901 643    

    Támogatási összeg 11 397 820 3 077 411 14 475 231    

    
Vállalandó önerő 

minimális összeg 
2 011 380 543 073 2 554 453 

9 426 412 

10 137 412 
    Saját forrás kivitelezésnél 5 410 991 1 460 968 6 871 959 

  

Pályázatban 

nem 

elszámolandó 

Saját forrás egyéb 

költségeknél 
559 843 151 157 711 000   

 

Pályázat keretein belül az Önkormányzatnak a beruházás megvalósításához a bruttó 2.554.453,- 

vállalandó minimális önerőt és a bruttó 6.871.959,- saját forrást, összesen bruttó 9.426.412,-forintot 

szükséges biztosítani saját költségvetéséből. 

Pályázatban nem elszámolandó költségként jelenik meg a bruttó 711.000,-forint, melyet szintén 

önkormányzati költségvetésből szükséges biztosítani. Vagyis önkormányzati költségvetésből 

biztosítani bruttó 10.137.412,-forint a beruházás megvalósításához. 

A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) „út járdafenntartás” dologi kiadásai sorról bruttó 7.448.000,-forint előirányzat 

átcsoportosításra kerül az Önkormányzat ”Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sorra. 

Továbbá az önkormányzati rendelet „háziorvosi ellátás felújítása” felújítási kiadási sorról bruttó 

2.689.412,-forint előirányzat átcsoportosításra kerül az Önkormányzat ”Belterületi utak felújítása 
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pályázat” dologi kiadásai sorra. A költségsorok közötti átcsoportosítás révén biztosításra kerül a 

szükséges bruttó 10.137.412,-forint önkormányzati önerő. 

 

Kérem, az előterjesztés szíves megtárgyalását és a határozati javaslat szíves elfogadását! 

 

3. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 15/2019.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 

-  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

- bruttó 10.137.412,- forint a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati 

rendelet ”Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sor terhére 

 

5. Határozati javaslatok 

- mellékletben 

 

6. Melléklet 

- Támogatói okirat 

- I. számú változásbejelentés-tervezet és mellékletei 

 

 

Enying, 2020.06.17. 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 
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HATÁROZAT A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.  

 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága ___/2020.(VI.22.) 

határozata a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet költségsorok 

közötti átcsoportosításról: 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2.  a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet „út járdafenntartás” 

dologi kiadásai sorról bruttó 7.448.000,-forint előirányzatot átcsoportosít az Önkormányzat 

”Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sorra, valamint a háziorvosi ellátás 

felújítása” felújítási kiadási sorról bruttó 2.689.412,-forint előirányzat átcsoportosít az 

Önkormányzat ”Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sorra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Illés József osztályvezető” 

és  

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága ___/2020.(VI.22.) 

határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázat 1. számú változásbejelentés benyújtásáról: 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület 

1. megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül az 1. számú változásbejelentés benyújtásával, az 

enyingi 1020 hrsz.-ú, természetben Enying, Szabadi utca és az enyingi 933 hrsz.-ú, természetben 

Enying, Móricz Zs. utca felújítására, javítására vonatkozóan, 

2. tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megnevezett pályázat forrásai az alábbiak: 

Projekt teljes költsége összesen   bruttó 24.612.643,- forint 

Projekt elszámolható költségei összesen   bruttó 23.904.643,- forint 

Projekt nem elszámolható költségei összesen:  bruttó 711.000,- forint 

Támogatás összege:      bruttó 14.475.231,- forint 

Vállalandó minimális önerő:     bruttó 2.554.453,-forint 

Saját forrás:       bruttó 6.871.959,-forint 

3. a 2. pontban megnevezett pályázat megvalósításához bruttó 10.137.412,-forint önkormányzati 

önerőt biztosít az alábbiak szerint 
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3.1. bruttó 9.426.412,- forintot a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) 

önkormányzati rendelet „Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sor terhére, 

3.2. bruttó 711.000,-forintot a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati 

rendelet „Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sor terhére  

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Diószegi Anna megbízott osztályvezető  

 

 

 

HATÁROZAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2020.(VI.22.) határozata a 2020. évi 

költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet költségsorok közötti 

átcsoportosításról: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2.  a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet „út járdafenntartás” 

dologi kiadásai sorról bruttó 7.448.000,-forint előirányzatot átcsoportosít az Önkormányzat 

”Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sorra, valamint a háziorvosi ellátás 

felújítása” felújítási kiadási sorról bruttó 2.689.412,-forint előirányzat átcsoportosít az 

Önkormányzat ”Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sorra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Illés József osztályvezető 

és  

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2020.(VI.22.) határozata az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 1. számú 

változásbejelentés benyújtásáról: 

A képviselő-testület 

1. megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázat keretein belül az 1. számú változásbejelentés benyújtásával, az 

enyingi 1020 hrsz.-ú, természetben Enying, Szabadi utca és az enyingi 933 hrsz.-ú, természetben 

Enying, Móricz Zs. utca felújítására, javítására vonatkozóan, 

2. tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megnevezett pályázat forrásai az alábbiak: 

Projekt teljes költsége összesen   bruttó 24.612.643,- forint 

Projekt elszámolható költségei összesen   bruttó 23.904.643,- forint 

Projekt nem elszámolható költségei összesen:  bruttó 711.000,- forint 
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Támogatás összege:      bruttó 14.475.231,- forint 

Vállalandó minimális önerő:     bruttó 2.554.453,-forint 

Saját forrás:       bruttó 6.871.959,-forint 

3. a 2. pontban megnevezett pályázat megvalósításához bruttó 10.137.412,-forint önkormányzati 

önerőt biztosít az alábbiak szerint 

3.1. bruttó 9.426.412,- forintot a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) 

önkormányzati rendelet „Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sor terhére, 

3.2. bruttó 711.000,-forintot a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) önkormányzati 

rendelet „Belterületi utak felújítása pályázat” dologi kiadásai sor terhére  

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Diószegi Anna megbízott osztályvezető  
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Enying Város Önkormányzata 

 

 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

Ügyiratszám: 01/………../2020 

Ügyintéző: Farkas Renáta  

Telefonszám: 70/684-8181 

Email-cím: muszaki.pmhiv@enying.eu 

 

 

Tárgy: I. számú változásbejelentés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázat kapcsán 

 

 

Belügyminisztérium 

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár 

 

1903 Budapest Pf.:314. 

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

Enying Város Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázat keretein belül 2019.10.04. napján kelt támogatói okirat alapján 14.475.231,-forint 

támogatásba részesült. 

A pályázat kiterjed az enyingi 1040/1 hrsz.-ú, természetben Enying, Kenderföld utca felújítására. 

 

1. módosítási kérelem tárgya: 

 

Műszaki változás 

 

1. módosítási kérelem indokolása: 

 

Enying Város Önkormányzata a 2019. évi pályázatban szereplő Enying, Kenderföld utca felújítása 

helyett Enying, Szabadi utca és Enying, Móricz Zs. utca felújítását szeretné megvalósítani. 

 

A Szabadi utca nem csak lakó- hanem átmenő forgalmat is bonyolít tekintettel arra, hogy az utcán 

keresztül közelíthető meg Enying város Szőlőhegye, valamint Enyingtől nyugati irányba található 

mezőgazdasági terület. A Szabadi utca alsó része a tavalyi év során felújításra került, viszont az átmenő 

forgalom zökkenőmentes közlekedés érdekében szükségessé vált a további útszakasz rendbe tétele. 

Enying város Közlekedési tanulmány terve is megmutatja az utca fontosságát, hiszen lakó és 

mezőgazdasági útként került besorolásra. 

 

Az Önkormányzat a Móricz Zs. utcát teljes szélességében és hosszúságában szeretne felújítani a 

műszaki leírásban foglaltak alapján, tekintettel az út károsodott felületére. Az Önkormányzat a 

felújítással szeretné segíteni a mozgáskorlátozott személyek közlekedésének javítását.  

 

A módosítást a szignifikáns romlás indokolja. Az elmúlt évhez képest rendkívüli nagy változások 

történtek a változásbejelentő tárgyát képező utak állagával, szinte járhatatlanná váltak. A forgalmas, 

átmenő forgalmat is bonyolító (mezőgazdasági út) Szabadi utcánál a Kenderföld utcához képest a 

helyzet tarthatatlan, ezen szeretne az Önkormányzat változtatni. Mind a Szabadi, mind a Móricz 
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Zsigmond (lejtésből adódóan is) utca a nagy esőzések miatt olyan szinten romlottak, ami a tavalyi 

évben még nem volt tapasztalható. A vízelvezetés a Szabadi utcában közmunkaprogram keretében 

megoldódik. Ezzel egyidőben az Önkormányzat szeretné az utak állagát is az elvárt szintre hozni, ami 

minőségi, korszerű közlekedést biztosít, - mozgássérült emberek számára is, ami a mellékelt képek 

alapján jelen állapot szerint nem megoldott. 

 

Az Önkormányzat indikatív árajánlatot kért be Enying, Szabadi utca és Enying, Móricz Zs. utca 

felújítására vonatkozóan: 

 

Költségek Nettó, Ft. Áfa, Ft. Bruttó, Ft. Megjegyzés 

Kivitelezés 8 164 196 2 204 333 10 368 529 Szabadi utca 

  10 655 995 2 877 119 13 533 114 Móricz Zs. utca 

összesen 18 820 191 5 081 452 23 901 643   

 

A tárgyi pályázat tekintetében az útfelújításra vonatkozó indikatív árajánlat alapján nem lenne 

szükséges közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztani a kivitelezőt, de figyelembe kell venni a 

műszaki-gazdasági-funkcionális szempontok alapján a Kbt. szerinti egybeszámítást, vagyis a kivitelező 

kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása keretein belül történhet meg. Így a beruházás költsége a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a műszaki ellenőri szolgáltatás díjával megemelkedik: 

 

Költségek Nettó, Ft. Áfa, Ft. Bruttó, Ft. 

Egyéb       

Közbeszerzési szakember 300 000 81 000 381 000 

Közbeszerzési eljárás díja     40 000 

Műszaki ellenőr 290 000 0 290 000 

összesen 590 000 81 000 711 000 

 

A fentiek alapján a beruházásra költsége az alábbi: 

 

Költségnemek Nettó, Ft. Áfa, Ft. Bruttó, Ft. Megjegyzés 

Beruházás teljes 

összköltsége 
  17 368 654 4 689 536 24 612 643     

  
Pályázatban 

elszámolandó  

Beruházás teljes 

költsége 
18 820 191 5 081 452 23 901 643 

 
  

    Támogatási összeg 11 397 820 3 077 411 14 475 231 
 

  

    
Vállalandó önerő 

minimális összeg 
2 011 380 543 073 2 554 453 

9 426 412 

10 137 412 
    

Saját forrás 

kivitelezésnél 
5 410 991 1 460 968 6 871 959 

  

Pályázatban 

nem 

elszámolandó 

Saját forrás egyéb 

költségeknél 
559 843 151 157 711 000   

 

A fentiek figyelembevételével a Támogatói okiratban szereplő költségsorokhoz képest az 

Önkormányzat az alábbi módosítások jóváhagyását kezdeményezi: 



 3 

Sorszám 
Fejlesztéssel 

érintett utca 

Helyrajzi 

száma 

Megvalósítandó 

célok 

megnevezése 

Megvalósítandó célok 

részletes tételenkénti 

bemutatása 

Érintett 

útszakasz 

hossza 

(fm) 

Támogatás 

(Ft) 85 %-os 

Vállalandó 

önerő 

minimális 

összege 

(Ft) 

Elsődleges célok 

1. Szabadi utca 1020 

a)szilárd 

burkolatú 

közutak 

felújítása 

A tervezett útszakasz, meglévő 

szilárd burkolatú közút 

felületének előzetes 

letakarítását követően, a felület 

hibáinak kiegyenlítés után, a 

jelenleg meglévő burkolat 

teljes szélességében átl. 5 cm 

vastag AC 11 kopóréteggel 

történő kivitelezése 

292 8 813 250 1 555 279 

2. 
Móricz Zs. 

Utca 
933 

a)szilárd 

burkolatú 

közutak 

felújítása 

A tervezett útszakasz, meglévő 

szilárd burkolatú közút 

felületének előzetes 

letakarítását követően, a felület 

hibáinak kiegyenlítés után, a 

jelenleg meglévő burkolat 

teljes szélességében átl. 5 cm 

vastag AC 11 kopóréteggel 

történő kivitelezése 

343 5 661 981 999 174 

3.               

4.               

5.               

  Összesen         14 475 231 2 554 453 

Egyéb kapcsolódó célok 

                

                

  Összesen         0 0 

Egyéb közvetlen költségek 

1.               

2.               

3.               

  Összesen         0 0 

                

  
Mindösszesen 

(bruttó, Ft) 
        14 475 231 2 554 453 

 

Kérem, szíves hozzájárulását, hogy a pályázat keretein belül Enying, Kenderföld utca felújítása 

helyett Enying, Szabadi utca és Enying, Móricz Zs. utca felújítása valósulhasson meg. 

 

 

Köszönöm szíves megértését! 

 

Enying, 2020. június „…...” 

 

Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor 

Polgármester 







FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

Enying, Szabadi utca 
(1020 hrsz.) 

 

 

 

 

 



 

 

 



Enying, Móricz Zs. utca 
(933 hrsz.) 
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Iktatószám: BMÖFT/5-20/2019.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Enying Város Önkormányzata
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 443530 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

2.  Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2019. október 3.
napján kelt BMÖFT/5-19/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 14 475 231 ,- Ft, azaz
tizennégymillió-négyszázhetvenötezer-kettőszázharmincegy forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül.

4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra
(a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint

Sorszám Fejlesztéssel
érintett utca

Helyrajzi
száma

Megvalósítandó
célok
megnevezése

Megvalósítandó célok
részletes tételenkénti
bemutatása

Érintett
útszakasz
hossza
(fm)

Támogatás
(Ft)

Vállalandó
önerő
minimális
összege
(Ft)

Elsődleges célok

1. Kenderföld
utca 1040/1

a) szilárd
burkolatú
közutak
felújítása

A tervezett útszakasz,
meglévő szilárd burkolatú
közút felületének előzetes
letakarítását követően, a
felület hibáinak
kiegyenlítése után, a
jelenleg meglévő burkolat
teljes szélességében 5 cm
vastag AC 11 kopóréteggel
történő kivitelezése.

642 14 475 231 2 554 453

2. 0 0 0

3. 0 0 0

4. 0 0 0

5. 0 0 0

Egyéb kapcsolódó célok

1. 0 0 0

2. 0 0 0

3. 0 0 0

4. 0 0 0

5. 0 0 0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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Egyéb közvetlen költségek

1. 0 0 0

Összesen: 14 475 231 2 554 453

Támogatási intenzitás 85 %

5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II.2. pontja szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása elnevezésű előirányzat.

6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.

7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak –
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a
beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes
egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a
Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.

8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető és nem vonható össze más hazai vagy
egyéb európai uniós támogatással.

9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását, a támogatás jogszerű felhasználását. A tájékoztatási kötelezettség különös tekintettel
kiterjed arra az esetre, ha a jelen támogatással érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más
hazai vagy uniós forrás keretében az okirat tartalmával megegyező műszaki tartalomra – a jelen támogatás
felhasználási határidején belül – támogatásban részesül, azaz a kettős finanszírozás veszélye áll fenn. A
Kedvezményezett köteles intézkedni a kettős finanszírozás elkerülése érdekében, és a megtett intézkedésekről a
Támogatót köteles tájékoztatni.

10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé
tenni.

11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére
nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás
felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező
adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános
forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.
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12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt
meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet.
Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött
szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető
figyelembe.

13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül
köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.

14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok – a támogatás felhasználásának végső
határidejét megelőzően történő – módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy
alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg, a támogatási intenzitás növekedését, és a
felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

15. A Kedvezményezett jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 5%-nál
nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatói okirat módosítását.

16. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az
eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

17. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el,
kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a
Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.

18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerez, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés
időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más
használatába, illetve terhelhető meg, ha az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a
támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.

19. Indokolt esetben a támogatással létrehozott vagyon egyedi kérelem alapján csak a Támogató előzetes
jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg, ha az abból
származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.

20. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének
időpontja: 2019. április 10.

21. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

23. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. február 28-áig szakmai
és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül,
valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi
szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató részére. A Kedvezményezett a beszámolóban szöveges
indoklással, valamint a 24. pontban előírt mellékletekkel alátámasztottan elszámol a támogatási összegnek, és az
okiratban meghatározott önerőnek, célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen
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a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt,
b. fényképes dokumentációt,
c. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját,
d. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidőn belül keletkezett valamennyi,
pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítőjét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljeskörű felülvizsgálatára kerül sor.
Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé.

25. A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti
példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019.
támogatás terhére elszámolva” záradékot.

26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy
beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági
engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.

27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele – ideértve a felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is –, a
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével
köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A
támogatással összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség az Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára
történő utalással teljesíthető.

28. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem megjelölt
feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a
támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond – erről írásban tájékoztatja az Igazgatóságot – és a
támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti.

29. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit
kell alkalmazni.

30. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre.
Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is
szükséges. Az okirat műszaki-szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közléstől számított 3
munkanapon belül tehet észrevételt.

31. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat
formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részéről
is elfogadottnak minősül.

32. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak
megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.

33. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.
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34. Amennyiben a támogatásból olyan építési beruházás valósul meg, amely megfelel az állami beruházások központi
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1.
c) alpontjában meghatározott feltételeknek, úgy a Kedvezményezett:
- kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (KÁBER) által igényelt
adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen teljesíti,
továbbá a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a rendszerben rögzíti,
- hozzájárul ahhoz, hogy a Korm. határozat 3. a) alpont szerinti kötelezettségei teljesítését és a beruházás
megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék.

35. Jelen támogatói jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és hatálya a jelen okiratból eredő valamennyi
kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.

36. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.

37. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett
részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára
részére.

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár

Belügyminisztérium

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll: Jogilag ellenjegyezte:

dr. Papp Emese dr. Fekete Zsuzsanna

főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály

Belügyminisztérium Belügyminisztérium

Budapest, 2019. október 1. nap Budapest, 2019. augusztus 26. nap

Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor János
Elektronikus aláírás ideje: 2019.10.04 11:03:31 CEST
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

 

Tárgy: Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 

pályázati felhívásról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati felhívás 

keretein belül lehetőség van belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A 10.000 fő lakosságszám 

alatti települések esetén bruttó 20.000.000,- forint támogatás igényelhető, melyhez Enying adóerő-

képessége alapján 25% önerő biztosítása szükséges, vagyis a pályázat 75 %-os támogatással vehető 

igénybe. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. 

 

Javaslom Enying, Budai N. A. utca felújítására vonatkozó dokumentáció összeállítását. A tervezett 

útszakasz hossza összesen 933,5 m és 3 m széles.   

Kérem, az előterjesztés szíves megtárgyalását és a határozati javaslat szíves elfogadását! 

 

1. Előzmény 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 15/2019.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

4. Határozati javaslatok 

- mellékletben  

5. Melléklet 
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- pályázati felhívás 

 

Enying, 2020. június 17. 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 

 

 

HATÁROZAT A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága ___/2020.(VI.22.) 

határozata Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű 

pályázati felhívásról: 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat keretein 

belül pályázati dokumentáció összeállításával, Enying, Budai N. A. utca felújítására, javítására 

vonatkozóan. 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Diószegi Anna megbízott osztályvezető” 

 

 

 

HATÁROZAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2020.(VI.22.) határozata Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázati felhívásról: 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat keretein 

belül pályázati dokumentáció összeállításával, Enying, Budai N. A. utca felújítására, javítására 

vonatkozóan. 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Diószegi Anna megbízott osztályvezető” 
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K I E G É S Z Í T É S  

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

 

Tárgy: Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 

pályázati felhívásról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Előzmény 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati felhívás 

keretein belül lehetőség van belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A 10.000 fő lakosságszám 

alatti települések esetén bruttó 20.000.000,- forint támogatás igényelhető, melyhez Enying adóerő-

képessége alapján 25% önerő biztosítása szükséges, vagyis a pályázat 75 %-os támogatással vehető 

igénybe. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. 

A 2020. június 22. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadásra került, hogy a 

pályázat keretein belül Enying, Budai N. A. utca felújítása, útjavítása, karbantartása valósul meg, a 

pályázat pozitív elbírálása esetén. A tervezett útszakasz hossza összesen 933,5 m és 3 m széles. 

 

2. Tárgy 

Enying Város Önkormányzata és Szervei Beszerzési Szabályzata alapján az Önkormányzat 3 

társaságot keresett meg ajánlatadás céljából.  

Az alábbi három ajánlat érkezett: 

Ajánlatadó Cím 
Ajánlat 

beérkezése 
  

Nettó 

összeg (Ft) 
Áfa (Ft) 

Bruttó összeg 

(Ft) 

Via Vomito 

Kft. 

8200 

Veszprém, 

Kádártai út 27. 

2020.06.18. 

(14.49) 

Enying, Budai N. 

A. u. "1" rész 
3 914 158 1 056 823 4 970 981 

     
Enying, Budai N. 

A. u. "2" rész 
9 489 930 2 562 281 12 052 211 
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Enying, Budai N. 

A. u. "3" rész 
5 394 549 1 456 528 6 851 077 

      összesen 18 798 637 5 075 632 23 874 269 

Orinoco 

'2002 Kft. 

8000 

Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 

2020.06.18. 

(9.21) 

Enying, Budai N. 

A. u. "1" rész 
4 740 479 1 279 929 6 020 408 

     
Enying, Budai N. 

A. u. "2" rész 
11 534 457 3 114 303 14 648 760 

     
Enying, Budai N. 

A. u. "3" rész 
6 573 719 1 774 904 8 348 623 

      összesen 22 848 655 6 169 137 29 017 792 

Kiss 

Épületgépész 

Kft. 

7090 Tamási, 

Tóvölgy u. 4. 

2020.06.22. 

(12.59) 

Enying, Budai N. 

A. u. "1" rész 
6 136 923 1 656 969 7 793 892 

     
Enying, Budai N. 

A. u. "2" rész 
14 942 590 4 034 499 18 977 089 

     
Enying, Budai N. 

A. u. "3" rész 
8 536 187 2 304 770 10 840 957 

      összesen 29 615 700 7 996 239 37 611 939 

A fentiek alapján a költségek az alábbi módon alakulnak: 

Beruházás összköltsége:   bruttó 23.874.269,- 

Támogatási összeg:   bruttó 17.905.702,- 

Minimálisan vállalandó önerő:  bruttó   5. 968.567,- 

 

Kérem, az előterjesztés szíves megtárgyalását és a határozati javaslat szíves elfogadását! 

3. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 15/2019.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

kötelezettséget vállal arra, hogy a bruttó 5.968.567,-forint önkormányzati önerőt a 2021. évi 

önkormányzati költségvetésben betervez. 

5. Határozati javaslatok 

- mellékletben  

6. Melléklet 

- ajánlatok kivitelezésre 

Enying, 2020. június 22. 

 

Viplak Tibor 

polgármester s.k. 



3 

 

 

 

HATÁROZAT A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 

 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

___/2020.(VI.22.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásáról: 

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület 

1. megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat keretein belül pályázat benyújtásával, az Enying, 

Budai N. A. utca (2498, 2560 és 2561/1 hrsz.) felújítására, javítására vonatkozóan, 

2. tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megnevezett pályázat forrásai az alábbiak: 

Projekt teljes költsége összesen   bruttó  23.874.269,- forint 

Projekt elszámolható költségei összesen   bruttó  23.874.269,- forint 

Projekt nem elszámolható költségei összesen:  bruttó   0 ,- forint 

Támogatás összege:      bruttó  17.905.702,- forint 

Vállalandó minimális önerő:     bruttó    5. 968.567,-forint 

 

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban megnevezett pályázat megvalósításához bruttó 

5.968.567,-forint önkormányzati önerőt a 2021. évi önkormányzati költségvetésben betervez. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.” 

 

Határidő: 2020. július 10 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Diószegi Anna megbízott osztályvezető  
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HATÁROZAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2020.(VI.22.) határozata 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázat 

benyújtásáról: 

A képviselő-testület 

1. megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat keretein belül pályázat benyújtásával, az Enying, 

Budai N. A. utca (2498, 2560 és 2561/1 hrsz.) felújítására, javítására vonatkozóan, 

2. tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megnevezett pályázat forrásai az alábbiak: 

Projekt teljes költsége összesen   bruttó  23.874.269,- forint 

Projekt elszámolható költségei összesen   bruttó  23.874.269,- forint 

Projekt nem elszámolható költségei összesen:  bruttó   0 ,- forint 

Támogatás összege:      bruttó  17.905.702,- forint 

Vállalandó minimális önerő:     bruttó    5. 968.567,-forint 

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban megnevezett pályázat megvalósításához bruttó 

5.968.567,-forint önkormányzati önerőt a 2021. évi önkormányzati költségvetésben betervez, 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. július 10 

Felelős: Dr. Bodor Katalin jegyző, Diószegi Anna megbízott osztályvezető  



Ajánlatkérő:

Beszerzés tárgy:

Ajánlatadó Cím Ajánlat beérkezése
Nettó összeg 

(Ft)
Áfa (Ft)

Bruttó összeg 

(Ft)
Megjegyzés

Via Vomito Kft.
8200 Veszprém, Kádártai út 

27.
2020.06.18. (14.49)

Enying, Budai N. A. u. 

"1" rész
3 914 158 1 056 823 4 970 981

Enying, Budai N. A. u. 

"2" rész
9 489 930 2 562 281 12 052 211

Enying, Budai N. A. u. 

"3" rész
5 394 549 1 456 528 6 851 077

összesen 18 798 637 5 075 632 23 874 269

Orinoco '2002 Kft.
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9.
2020.06.18. (9.21)

Enying, Budai N. A. u. 

"1" rész
4 740 479 1 279 929 6 020 408

Enying, Budai N. A. u. 

"2" rész
11 534 457 3 114 303 14 648 760

Enying, Budai N. A. u. 

"3" rész
6 573 719 1 774 904 8 348 623

összesen 22 848 655 6 169 137 29 017 792

Összegezés

az ajánlatok elbírálásához

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat keretein belül közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó - beérkezett ajánlatok

Ajánlattételi határidő: 2020.06.22., 13.00 óra

A tárgyi beszerzés tekintetében az alábbi ajánlatok érkeztek Enying Város Önkormányzat részére:

Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth L. utca 26.



Kiss Épületgépész 

Kft.
7090 Tamási, Tóvölgy u. 4. 2020.06.22. (12.59)

Enying, Budai N. A. u. 

"1" rész
6 136 923 1 656 969 7 793 892

Enying, Budai N. A. u. 

"2" rész
14 942 590 4 034 499 18 977 089

Enying, Budai N. A. u. 

"3" rész
8 536 187 2 304 770 10 840 957

összesen 29 615 700 7 996 239 37 611 939

Farkas Renáta

Településfejlesztési ügyintéző

Enying, 2020.06.22.













































 

 

E LŐ TE RJ E SZT ÉS  
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 
és 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. június 22. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére  

 
 
Tárgy: A 2020. évi járási startmunka „szociális jellegű” mintaprogram hatósági szerződésének 
módosítása, valamint a Szabadság tér 16. szám alatt található orvosi rendelő felújításáról 
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 
Készítette: Gajdics Katalin – munkaügyi referens, Onody Gyula – intézményvezető 

      3. pont tekintetében: dr. Bodor Katalin – jegyző, Onody Gyula – intézményvezető 
Iktatószám: 01/6437-1/2020. 
A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/ minősített 
A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/ minősített 
A szavazás módja:         nyílt / titkos 
 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!  
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselők elé a 2020. évi járási startmunka „szociális jellegű” 
mintaprogram hatósági szerződésének módosításáról, valamint a Szabadság tér 16. szám alatt 
található orvosi rendelő felújításáról szóló előterjesztést megtárgyalásra. 
 
1. Előzmények 
 
Enying Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testület a 31/2020. 
(I.29.) határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat részt kíván venni a Belügyminisztérium 
által támogatott, 2020. évre meghirdetett „járási startmunka mintaprogram” elnevezésű 
programjaiban közfoglalkoztatóként, így támogatta az erre vonatkozó hatósági szerződések 
megkötését, ezen felül az Önkormányzat költségvetéséből önrészt is biztosított a programok 
megvalósításához. 
Az Önkormányzat 2020. február 28. napján a hatósági szerződéseket két programra vonatkozóan 
megkötötte a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalával. Az egyik a „mezőgazadási” 
a másik a „szociális jellegű” program.  
A mezőgazdasági program megvalósulásának -a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően- 
akadálya nincs. 
A szociális jellegű program (a továbbiakban: program) elindulását követően felmerült tényezők a 
hatósági szerződésben foglaltak teljes megvalósulását veszélyeztethetik, így a hatósági szerződés 
módosítása szükségessé vállt. 
 
2. A hatósági szerződés módosításáról 
 
A programban három fő területre lettek tervezve munkálatok, ezen felül az Önkormányzat 
kezelésében lévő közutak állapotjavítása, kátyúzása, padka helyreállítása valósulna meg. 
A három fő terület egyike a Szabadi utca, ahol a vízelvezető árkok lapozása, az utcában található 
átereszek cseréjével lett tervezve. A munkálatok előkészítése során a közművek üzemeltetőivel 
történt helyszíni bejárások alkalmával kiderült, hogy a közművek kb. 80-100cm mélyen 
helyezkednek el, így a tervezett árokfenék (80cm) mélysége miatt minden házi bekötésnél a 
közművek süllyesztésére van szükség, ami jelentős kézi erővel történő feltárást, helyszíni 



 

 

felügyeletet, ezek következtében többletköltséget igényelne, amelyet az Önkormányzat forráshiány 
miatt vállalni nem tud.  
A költséghatékonyabb megoldás az utca vízelvezetésére az eredeti tervhez képest, egy 
úgynevezett K-szegély építése, illetve az utca alsó részén sekély, 4 lapos árok kialakítása lenne. 
A másik terület az Alsótekeres településrészen található Lomb utca lapozott járdájának újra 
rakása, a törött járdalapok cseréjével. A munkálatok ezen a területen megkezdődtek, azonban a 
Kormány által korábban kihirdetett veszélyhelyzet miatt a dolgozók egészségének megőrzése, és 
Kormány, valamint az Önkormányzat ezzel kapcsolatos intézkedései figyelembe vételével a 
munkálatok nem tudtak a munkatervnek megfelelően haladni, a munkavégzés felfüggesztése ezen a 
területen helyes döntés volna, a munkálatok várhatóan a jövő évben folytatódnának.  
A harmadik terület pedig a Kossuth Lajos utca járdájának térkövezése lett volna, a Bocskai 
utcától a Deák Ferenc utcáig tartó L alakú területen új alappal, drénlemezzel, szükség szerint 
szegélykővel, a járda alatt zárt csapadékvíz-elvezető rendszerrel. A munkálatok ezen a területen a 
már említett veszélyhelyzet miatt nem tudtak megkezdődni. 
 
Idő közben megkeresés érkezett a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (a 
továbbiakban: Iskola) igazgatójától, melyben az Iskola udvarának csapadékvíz elvezetési és 
térkövezési munkálatainak elvégzéséhez kértek munkaerőt az Önkormányzattól. Az Iskola és annak 
területe az Önkormányzat tulajdonát képezi, így ezzel a munkával az Iskolában tanuló gyermekek 
környezetének megszépítésével, a komfortérzet növelése mellett az Önkormányzat vagyonában 
történt állagjavítás is megtörténne. Az Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága által 
számított anyagszükséglet -a terület nagyságát, adottságait figyelembe véve- összesen 5.736.410,- 
Ft lesz. A munka anyagszükségletének költségét teljes mértékben a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskoláért Alapítvány támogatja, így az Önkormányzatnak ez 
többletköltséggel nem jár.  
Mérlegelve a jelentős anyagi támogatást és a fent említett tényezőket, a Kossuth Lajos utcai 
járdaszakasz térkövezését az Önkormányzat felfüggesztené a 2020. évi programra vonatkozóan, az 
a későbbiekben kerülne megvalósításra, és helyette az Iskola udvarának csapadékvíz elvezetése 
és térkövezése valósulna meg. 
 
A hatósági szerződésben foglalt dologi költségek nagysága összesen 6.239.000,- Ft. Ebből a 
Belügyminisztérium által támogatott 1.769.000,- Ft nagyságú összeg mellett az Önkormányzat 
4.470.000,- Ft nagyságú önrészt vállalt, melynek nagyrészét térkőre, járdalapra költötte volna. A 
program elindulását követően az önrész egy részének felhasználásával (2.390.000,- Ft) az anyagok 
egy része beszerzésre került, melyek szükségesek a módosítást követő megvalósuláshoz is. 
 
Fent említett módosítások az Önkormányzat számára többletköltséggel nem járnak, sőt a tervezett 
önrész fel nem használt összege (2.080.000,- Ft) máshova átcsoportosítható, mely az 
Önkormányzat számára további fejlesztéseket jelentene, mint az aktuálisan felmerült Szabadság tér 
16. szám alatt található orvosi rendelő felújításának kérdése. 
 
3. Az orvosi rendelő felújításáról 
 
Dr. Bertalan Péter üzemorvos úrral a rendelő felújítása ügyében történt egyeztetés után a 
következőkről tájékoztatom a tisztelt testületet. 

1.: Doktor úrhoz beérkezett Katona Csaba egyéni vállalkozó által a rendelő ablakaira adott 
árajánlat (az ablakoknak az előírásoknak megfelelően a jelenleg beépített nyílászárókkal 
azonosnak kell lenniük). 

Az árajánlat 3db ki-be nyíló homlokzati ablakra vonatkozik. 

Anyagszükséglet: 375 585,-Ft 



 

 

Gyártási díj: 313 800,-Ft 

Bontás, beépítés munkadíja: 60 000,-Ft 

Ipari festés: 174 000,-Ft 

Összesen: 923 385,-Ft. 

2.: A Good-Bau Kft. árajánlata szerint a rendelő gipszkarton burkolat és álmennyezet 
költsége  

Anyagdíj 102 998,-Ft 

Munkadíj 93 555,-Ft 

Áfa 53 069,-Ft 

Összesen: 249 622,-Ft 

3.: Víz és csatorna  

Anyagköltség: 111 300,-Ft 

Munkadíj: 89 500,-Ft 

Összesen: 200 800,-Ft 

4.: Villanyszerelés: Magyar és Tsa  

Anyagköltség: 60 000,-Ft +Áfa azaz 72 200,-Ft 

Munkadíjat nem számol fel. 

Összesen: 72 200,-Ft 

5.: Kőművesmunka, ajtókivágás, burkolás és festés- a Városgondnokság végzi el 

Anyagköltség: 257 000,-Ft 

Összesen: 257 000,-Ft 

Teljes költség:  1 702 807,-FT 

 
Tájékoztatom a t. képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben megbízza a Városgondnokságot a 
munkálatok kivitelezésével, a Városgondnokság Enying Város Önkormányzata és szervei 
beszerzési szabályzata alapján lesz köteles eljárni. 
 
Amennyiben a START-közmunkaprogram módosítása jóváhagyásra kerül, az ott megtakarított 
önrész mértéke átcsoportosítható a rendelő felújítására. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselőket az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
4. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 

 a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X.31.) 
önkormányzati rendelet 



 

 

 
 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 
 

 a képviselő-testület által 445/2017. (XI.29.) határozatával jóváhagyott Enying Város 
Önkormányzata és Szervei beszerzési szabályzata 

 
5. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  
Az orvosi rendelő felújítása tekintetében az Önkormányzat FE-03/01/001678-4/2020. számú 
hatósági szerződésének módosítását követően maradványként keletkezett önrésze terhére 
 
6. melléklet: 

 határozati javaslatok PTFB-re 
 határozati javaslatok KT-re 

 
 
Enying, 2020. június 19. 

 
Tisztelettel: 

Viplak Tibor 
                 polgármester s.k. 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 
 (Bizottság részére) 

 
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …./2020. (VI. 
22.) határozata a 2020. évi járási startmunka „szociális jellegű” mintaprogram hatósági 
szerződésének módosításáról: 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-
testület részére: 
 
„A Képviselő-testület 
 

1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azzal egyetért; 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően nyújtson 
be kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalához a 2020. február 28. 
napján megkötött FE-03/01/001678-4/2020. számú hatósági szerződés módosításának 
kezdeményezéséhez; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban benyújtott kérelem jóváhagyását követően az 
FE-03/01/001678-4/2020. számú hatósági szerződés módosításának aláírására. 

 
 
Felelős: Viplak Tibor polgármester, dr. Bodor Katalin jegyző 
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében értelemszerű” 
 
Felelős:  Gebula Béla Ákos elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 

ÉS 
HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 (Bizottság részére) 
 
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …./2020. (VI. 
22.) határozata a Szabadság tér 16. szám alatt található orvosi rendelő felújításáról: 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a Képviselő-
testület részére: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,  

2. felhatalmazza az intézményvezetőt az előterjesztés szerinti vállalkozókkal a vonatkozó 
szerződések aláírására, 

3. felkéri Enying Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy dr. Bertalan Péter rendelő 
felújításának kivitelezését bonyolítsa le, 



 

 

4. a kivitelezéshez 1 702 807,- Ft összegű előirányzatot az Önkormányzat FE-03/01/001678-
4/2020. számú hatósági szerződésének módosítását követően maradványként keletkezett 
önrésze terhére biztosítja. 

 

Felelős: Onody Gyula, intézményvezető 
Határidő: azonnal” 
 
Felelős:  Gebula Béla Ákos elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 
(Testület részére) 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (VI. 22.) határozata a 2020. évi 
járási startmunka „szociális jellegű” mintaprogram hatósági szerződésének módosításáról: 
 
A Képviselő-testület 
 

1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azzal egyetért; 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően nyújtson 
be kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalához a 2020. február 28. 
napján megkötött FE-03/01/001678-4/2020. számú hatósági szerződés módosításának 
kezdeményezéséhez; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban benyújtott kérelem jóváhagyását követően az 
FE-03/01/001678-4/2020. számú hatósági szerződés módosításának aláírására. 

 
 
Felelős: Viplak Tibor polgármester, dr. Bodor Katalin jegyző 
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében értelemszerű 
 
 
 

ÉS 
HATÁROZATI JAVASLAT II. 

(Testület részére) 
 
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2020. (VI.22.) határozata a Szabadság tér 
16. szám alatt található orvosi rendelő felújításáról: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,  

2. felhatalmazza az intézményvezetőt az előterjesztés szerinti vállalkozókkal a vonatkozó 
szerződések aláírására, 

3. felkéri Enying Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy dr. Bertalan Péter rendelő 
felújításának kivitelezését bonyolítsa le, 



 

 

4. a kivitelezéshez 1 702 807,- Ft összegű előirányzatot az Önkormányzat FE-03/01/001678-
4/2020. számú hatósági szerződésének módosítását követően maradványként keletkezett 
önrésze terhére biztosítja. 

 

Felelős: Onody Gyula, intézményvezető 
Határidő: azonnal 








